
                                                 

 
 
 
  
 
 

DECRETO Nº 0104/2017 
Em, 14 de junho de 2017 

 
DISPÕE  SOBRE  A  ADOÇÃO  DE 
MEDIDAS  ADMINISTRATIVAS  PARA 
CONTENÇÃO  DE  GASTOS  E  DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
  DANIEL  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  Prefeito de Butiá,  no  uso  de  suas  

atribuições  legais,  especialmente  as  que  lhe  são conferidas a Lei Orgânica do Município; 
 
  Considerando que a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade  

Fiscal  –  estabelece  o  princípio  do  equilíbrio  das  contas públicas;  
  Considerando  as  dividas  do  Estado  RS  com  o  município  de Butiá na área da 

Saúde, que ultrapassam o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); 
  Considerando a diminuição significativa da arrecadação decorentes em especial da 

redução na exploração do carvão mineral (fechamento da usina) e indústria florestal (redução da 
demanda da CMPC); 

  Considerando  a  necessidade  de  adequar  as  despesas  à programação 
financeira de entrada de receitas para o corrente ano; 

  Considerando ser imperioso estabelecer medidas visando à redução  do  custo  
administrativo,  assegurando,  todavia,  o  funcionamento contínuo dos serviços essenciais do 
Município;  

  Considerando  a  necessidade  de  se  manterem  os investimentos públicos 
indispensáveis ao incremento da economia local;  

 
  Considerando  ser  imperativo  assegurar  a  regularidade  dos pagamentos aos 

servidores públicos e fornecedores;  
 
  Considerando  que  estas  medidas,  serão  de  fundamental importância  para  a  

adequação  à  nova  realidade  financeira  e  orçamentária  do Município; 
 
  DECRETA: 
  Art.  1º.  A implantação do Programa  de  Contenção  de Despesas  e  de  

Incremento  da  Receita,  no  sentido  de  equilibrar  as  contas  públicas, na execução  
orçamentária de 2017, evitando o déficit orçamentário e financeiro nas contas do Município, a 
partir das seguintes ações: 

 
  I.  Revisão  em  todos  os  contratos  de  prestação  de serviços, com apresentação 

de relatório ao Secretário de Gestão e indicação de redução; 
 
  II. Proibição    de  pagamentos  de  diárias  para  os Secretários  Municipais  e  

Cargos  Comissionados  até  31  de  dezembro  2017; 
 
  III. Redução  de  gastos  com  locação  de  imóveis, readequando os espaços 

físicos públicos a nova estrutura da Prefeitura; 
 
  IV. Controle  das  horas  extras,  ficando  admitidas apenas  aquelas  

comprovadamente   necessárias  e  autorizadas  pelo  Secretário Municipal; 
 



                                                 

 
 
 
  
 
 

  V. A Procuradoria  do  Município,  após  esgotadas  as possibilidades de cobrança 
amigável, deverá ajuizar ações  buscando a garantia dos  repasses  dos  recursos  financeiros  
estaduais,  visando  a  garantia  da manutenção dos programas da área da saúde; 

 
  VI. Promoção  do  corte  financeiro  de  30%  nos  gastos para manutenção 

administrativa da Prefeitura, com  combustível,   material de consumo,  telefonia,  consumo  de  
água  e  energia  elétrica,  propaganda  e publicidade, serviços de postagem e reprografia; 

 
  VII. Estudo  e  auditoria  nas  receitas  e  despesas municipais, visando o aumento 

da receita própria do município; 
 
  VIII.  Redução até o final do ano de 20% com gasto com cargo comissionado; 
 
  IX. Suspensão da concessão de férias regulamentares a partir do mês de outubro 

do corrente ano, exceto em caso de obrigatoriedade que gere ônus ao erário;   
 

  X.  Suspensão  das  autorizações  para  os  servidores participarem  de  cursos,  
seminários,  feiras,  congressos  e  assemelhados,  exceto participações já autorizadas ou 
decorrentes de obrigação legal; 

 
  XI. Suspensão da aquisição de materiais permanentes com  recursos  ordinários,  

exceto  em  casos  de  extrema  necessidade, devidamente justificada.  
 
  Art. 2º. Para  promover  a  redução  e  planejamento  de despesas,  fica  

condicionada   a  emissão  de  empenhos  a  análise  prévia  da Secretaria de Fazenda, 
Planejamento e Gestão; 

 
  Art. 3º. Com  vistas  à  redução  dos  gastos  com  energia, água,  telefone  e  horas  

extras,  o  expediente  administrativo  das  unidades  da Administração,  ressalvadas  aquelas  que  
executem  serviços  essenciais  ou  que necessitem de horário especial, será temporariamente 
limitado a turno único. 

  

  Parágrafo  Único.  A  previsão  contida  no  caput  deste  artigo  não modifica a 
jornada de trabalho exercida pelos servidores que efetuam serviços em  horários  especiais,  
como  os  responsáveis  pela  segurança  dos  prédios públicos,  servidores  da  Secretaria  da  
Saúde  e  plantonistas  em  geral  e  demais servidores que cumprem jornada de trabalho 
diferenciada. 

  
  Art.  4°.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua publicação. 

 
            GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                  Em,  14 de junho de 2017. 
 
  
               DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                 Prefeito Municipal 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 14 de junho de 2017. 
 
 
          EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 


